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Кожен, хто народився в Черні-
гові або тривалий час жив чи живе 
тут, не уявляє свого міста й власно-
го існування в ньому поза чарівною 
Десною. Часом від чернігівців мож-
на почути: «Що нам Дніпро — у нас 
Десна!» 

Данину закоханості в Десну 
віддав і Роман Бжеський (1897 – 
1982). Він народився в Чернігові, 
помер у Детройті (США), бо належав 
до покоління вигнанців з Батьківщи-
ни, котрі мусили після поразки Укра-
їнських визвольних змагань рятува-
тися від більшовицько-російських 
окупантів по чужих світах. Був ак-
тивним учасником подій Української 
революції, все життя ревно спові-
дував націоналістичну ідеологію, за-
лишив по собі значний спадок у ви-
гляді численної історичної та літера-
турознавчої публіцистики, рецензій, 
не цурався й поетичної творчості.

Романтизмом пронизані його 
спогади про дитинство в Чернігові 
та про Десну. 

Любити Десну Бжеського змал-
ку навчили дідусь по матері й батько. 

«Дідусь же був не лише завзятим ри-
балкою, а й любителем голубів. Від 
весни й аж до осені він не менше чо-
тирьох днів на тиждень проводив на 
Десні.

Підприємець Александров збу-
дував великі купальні з рядом ве-
ликих родинних «номерів», багать-
ма малими, одноособовими, а та-
кож двома чималими приміщеннями 
— одне для жінок, а друге для чоло-
віків. У ті часи ще здебільшого купа-
лися без купальних костюмів, і тому 
то все було потрібне. Купальні були 
прикріплені до берега, а довкола но-
мерів над водою було розташова-
но поміст завширшки у півтора ме-
тра. Отже, на тому помості з боку, що 
виходив на річку, рибалки-любителі 
мали свої місця, з яких ловили рибу. 
Глибина річки вздовж помосту сяга-
ла 9 – 11 метрів».

Досі було лише в загальних ри-
сах відомо про існування в дорево-
люційному Чернігові купалень Алек-
сандрова. Нині завдяки споминам 
Бжеського ми маємо докладний 
опис їх як складової життя міста сто 
років тому. 

Купальні стали для юного Рома-
на місцем, де він навчився плава-
ти. Та не лише саме купання в річці 
вабило хлопця. Деснянські чернігів-
ські краєвиди вплинули на естетич-
не сприйняття світу Романа Бжесь-
кого. Спогади про них та про бать-
ківський дім супроводжували його 
все життя. 

Десна навіювала юнакові мрії 
про пригоди. Часом — доволі аван-
тюристичні, як, приміром, у Марка 
Твена. Був випадок, що Бжесько-
го залишили в Чернігівській гімна-
зії на другий рік. Пізніше він згаду-

вав: «Я став вважати, що сумлінно 
вчити лекції є нижче моєї гідності, і 
врятувало мене від отупіння й неві-
гластва лише читання. Під впливом 
книжок я мріяв про далекі подоро-
жі, про захопливі пригоди, але мене 
цікавила не лише навколишня при-
рода, а й пізнання світу і підготовка 
до наукової праці. Спочатку я читав 
науково-популярні праці, а потім пе-
реходив і до власне наукових праць, 
які не кидав доти, доки не зрозумів 
добре всього, що там було написа-
но. Але я прагнув також пізнати жит-
тя (і мета — пригоди) посеред при-
роди. Це бажання під впливом одні-
єї книжки, яка випадково потрапи-
ла мені в руки, набрало конкретних 
форм. Серед «безплатних додатків» 
до журналу «Вокруг света» була збір-
ка творів Ернеста Сетона-Томпсона. 
Ці надзвичайно талановито написа-
ні й цікаві твори про життя тварин 
захопили мене...

Але твір згаданого автора «Ма-
ленькі дикуни» — про життя і приго-
ди кількох хлопців, які спробували 
прожити пару місяців так, як індіан-
ці, — викликав у мене бажання й собі 
спробувати пожити серед природи 
без будь-якої опіки й допомоги».

Хлопці дорослішали, й їхні річкові 
розваги ставали більш системними. 
Колоритний опис походеньок Бжесь-
кого та його друзів щось дуже нага-
дує сучасній чернігівській молоді.

«Досягши 15 років, я добрав собі 
компанію — кількох шкільних това-
ришів, і ми почали разом учащати на 
Десну. Прийшовши на берег, ми пря-
мували до вже згадуваного Алек-
сандрова, який, крім купалень, ви-
наймав човни, яких мав дуже велику 
кількість різного роду і розміру. Ми, 

звичайно, брали човна на цілий день 
— це коштувало дешевше, як на го-
дини, а нам, як своїм сталим клієн-
там, і то клієнтам з досить порожні-
ми кишенями, робив він спеціальну 
знижку.

Ми, звичайно, перепливали Дес-
ну, а потім здовж її низького неза-
селеного (бо заливала його повінь 
навесні) берега пливли проти течії, 
веслуючи по черзі, доки не потоми-
мося, а тоді шукаємо собі мальовни-
чого закутка, а їх на Десні не браку-
вало, приставали до берега, витяга-
ли на берег човна і бралися купати-
ся. За старих часів купальні костюми 
ще не були поширені в Чернігові, і 
хлопці, «як мати родила» бігли з га-
ласом і вигуками в холодну воду. Ми 
всі уміли плавати, і тому не журилися 
тим, чи глибоко, лише пильнували, 
щоб не потрапити у вир, про існуван-
ня яких ми чули, і, щоб на закрутах 
річки, особливо там, де вона звужу-
валася, не відпливти далеко від бе-
рега, бо в таких місцях переборюва-
ти течію було нелегко. Накупавшись 
досхочу, бралися їсти принесені з 
дому харчі, а наївшись і полежавши 
на сонці, починали бавитися.

Деколи, вимастившись намулом 
та озброївшись списами з лози, ми 
виглядали як чорношкірі дикуни, а 
набавившись — знову кидалися в 
обійми Десни. Верталися, звичайно, 
коли вже цілком смеркло, співаючи 
з запалом «Реве та стогне Дніпр ши-
рокий...» чи «Ой у лузі червона кали-
на...» та інших пісень.

Коли ми, хлопці, сини свого на-
роду, поверталися човном до міс-
та — всю дорогу, гарно чи ні, — спі-
вали! Човен плив за водою майже 
без нашої допомоги, тишу порушу-

вав лише плюскіт хвиль, які несли 
човен, і з усіх кінців річки, з човнів, 
що пливли в усіх напрямках, з над-
бережних садів чернігівського боку 
долітали пісні... Десна замріяна або 
весела — співала... І хоч як дивно, 
адже місто було зросійщене і навіть 
незалежні від влади міщани вже не 
розмовляли українською мовою, 
лише якимось жаргоном-суржиком, 
— лунали майже тільки українські 
пісні, ті пісні, що їх слухала Десна 
упродовж багатьох віків...».

Про особливу роль Десни для 
Чернігова та його мешканців неод-
норазово згадував знаний укра-
їнський історик Сергій Леп’явко — 
автор найґрунтовнішої книжки про 
Чернігів. Зокрема, про період на-
прикінці ХІХ – початку ХХ ст. він пи-
сав: «Велике значення в житті міс-
та зберігала Десна. Упродовж ві-
ків вона слугувала важливим шля-
хом сполучення, давала чернігівцям 
рибу, воду для пиття і служила міс-
цем відпочинку... Упродовж ХІХ ст. 
поступово зростало економічне зна-
чення Десни як транспортної арте-
рії». 

Водночас правдою є й те, що 
Чернігів був заснований не на Дес-
ні, а на березі іншої річки, її притоки 
— Стрижня. Згодом Десна пробила 
нове річище й упритул наблизилися 
до міста. Можна сказати — річка об-
рала місто, полонивши його городян 
і значною мірою вплинувши на їхній 
характер та спосіб життя, що й опи-
сано у спогадах Романа Бжеського.

Тамара ДЕМЧЕНКО, 
Володимир БОЙКО,

кандидати історичних наук, 
м. Чернігів

Відомий фізик 
Іван Горбань

7 жов-
тня 1928 
року в селі 
З а й м и щ е 
Та л а л а ї в -
ського ра-
йону на 
Чернігівщи-
ні народив-
ся Іван Степанович Горбань, 
науковець у галузі фізичної 
оптики.

Закінчив фізичний фа-
культет Київського держав-
ного університету (1952). 
Там працював і надалі, зо-
крема тривалий час очо-
лював кафедру експери-
ментальної фізики (1972 – 
1998).

Один із провідних уче-
них країни в галузі фізики. 
Засновник наукової школи 
оптики і спектроскопії напів-
провідних кристалів. Доктор 
фізико-математичних наук 
(1965), лауреат Державної 
премії України з науки і тех-
ніки (1987), академік НАН 
України (1992).

Один із засновників, ві-
це-президент (1991 – 1993), 
президент (1995 – 1998) 
Українського фізичного то-
вариства. Автор двох моно-
графій, кількох навчальних 
посібників та понад 300 нау-
кових публікацій. 1998 року 
йому присвоєно звання «За-
служений діяч науки і техніки 
України».

Помер 30 січня 2000 
року в Києві, похований на 
Байковому кладовищі.

 
Сергій ГОРОБЕЦЬ,

Український інститут 
національної пам’яті,

м. Чернігів 

У рамках проведення Всеукраїн-
ського дня бібліотек обласна бібліо-
тека ім. В. Короленка показала уні-
кальну виставку «100 +» — рідкісних 
та цінних видань зі своїх фондів. Це 
книги другої половини ХІХ – почат-
ку ХХ ст.

Дуже цінною є колекція енци-
клопедичних видань. Серед них — 
«Енциклопедичний словник Брок-
гауза і Ефрона», універсальна енци-
клопедія, випущена у 1895 – 1907 
рр., де міститься 121240 статей, 
7800 ілюстрацій, 235 мап.

«Єврейська енциклопедія», ви-
пущена видавництвом Брокгауза і 
Ефрона, в 16 томах у 1906 – 1913 
роках.

«Настільний енциклопедичний 
словник Гранат» — універсальна 
енциклопедія, яка мала сім видань 
з 1891 до 1948 рр. 

«Дитяча енциклопедія» у 10 то-
мах, видання 1913 року, прекрасно 
ілюстрована.

Була представлена й література 
з історії України. Перша вітчизняна 
модерна енциклопедія — «Украин-
ский народ в его прошлом и насто-
ящем». До редакційної ради увійшли 
видатні вчені: Ф. Вовк (антрополо-
гія, етнографія, мистецтво), М. Гру-
шевський (історія, географія, ста-
тистика), Ф. Корш (мова, літерату-
ра, мистецтво), А. Кримський (мова 
й література), М. Ковалевський (гос-
подарство), М. Туган-Барановський 
(економіка), О. Шахматов (філоло-
гія). Перший том вийшов у 1914 р. 
Тут, зокрема, — праці М. Грушев-
ського з української історії. 

Цікава й література з історії 

Чернігівщини. Дуже цінна книга 
«Картины церковной жизни Черни-
говской епархии из IX вековой её 
истории», видана 1911 року в Києві. 
Автор — владика Василій (у миру — 
Василь Дмитрович Богоявленський, 
1867 – 1918), архієпископ Черні-
гівський і Ніжинський. Зміст книги 
охоплює історію краю від язичниць-
ких часів, розповідає не тільки про 
святих великомучеників, храми й 
монастирі, їхню архітектуру, оздо-
блення та святині, а й про славних 
полководців — чернігівських кня-
зів. Книга написана живою мовою, 
до того ж багато ілюстрована й має 
чималий довідковий апарат. Бібліо-
тека має електронну версію цього 
друкованого видання — https://bit.
ly/2QawjLk.

На виставці була представлена 
й рідкісна книга «Черниговъ», яка 
побачила світ 1863 року в друкарні 
Чернігівського Іллінського монасти-
ря. Це унікальна розповідь про ре-
лігійні святині Чернігова. Бібліоте-
ка зробила і представила широкому 
загалу електронну копію — https://
bit.ly/2NG12ml.

Книга 1896 року «Чернигов-
ская памятка». Видання довідкове, 
дуже гарно ілюстроване. Розпові-
дає про установи Чернігова, їх адре-
си. Також розміщені історичні довід-
ки про села тодішньої Чернігівської 
губернії. 

Ось книги більш пізнього періо-
ду. Зокрема, «Черниговский округ 
в границах на 1-е июля 1925 года: 
краткие статистические сведе-

ния». Також академічне видання: 
«Корисні копалини Чернігівського 
Полісся», К. А. Жуковський, Україн-
ська академія наук, 1935. На жаль, 
автор під час репресій 1937 року 
був заарештований і розстріляний. 

У бібліотеці є й періодичні ви-
дання другої половини ХІХ – по-
чатку ХХ століть. Журнал «Черни-
говские епархиальные известия» 
заснований у липні 1861 року іс-
ториком і чернігівським архієпис-
копом Філаретом (Гумілевським), 
складався з двох частин — що-
тижневої офіційної та неофіційної, 
яка виходила один раз на два тиж-
ні. Неофіційна частина називала-
ся «Прибавление к Черниговским 
епархиальным известиям». Архі-
єпископ Філарет одразу спрямував 
часопис на історико-краєзнавчу 
тематику. Бібліотекою оцифровані 
ряд номерів часопису: https://bit.
ly/2xJMXti.

«Земскій сборникъ Чернігов-
ской губерніи» — друкований ор-
ган Чернігівського губернського 
земства. Виходив у 1869 – 1915 
роках. У збірнику чільне місце по-
сіли документи губернського прав-
ління, земська хроніка. У ІІ полови-
ні 1870-х рр. у збірнику стали друку-
вати статистичні матеріали й деякі 
краєзнавчі розвідки, а від середи-
ни 1890-х рр. — монографії й відо-
мості з археології, історії, етногра-
фії, сільського господарства, коо-
перації, торгівлі, медицини, вете-
ринарії, ентомології.

Ці видання будуть цікаві й ко-
рисні науковцям, учням, студентам, 
усім небайдужим до нашої історії. 

«Що нам Дніпро — у нас Десна!»

Бібліотека ім. Короленка показала 
свої рідкісні та цінні видання 
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